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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 و اهلیت سنجی و نوع نظارت و بطور کل موانع موجود در این خصوص ها بررسی موضوع نحوه تخصیص واگن

 

 توافق شد. وگوی دولت و بخش خصوصی استاندبیرخانه شورای گفت در

   

 با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با کمک بخش دولتی با اختیارات و ضمانت اجرایی الزم)شکل گیری کمیته سیاستگزاری ریلی استان خراسان رضوی(

 

استان با ریلی  گذاریکمیته سیاستدر راستای نظارت بر حوزه تامین واگن صادراتی، ضروری است وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: رئیس دبیرخانه شورای گفت

د عال سازی شود تا بتواناستفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی همراه با اختیارات الزم و با ضمانت اجرایی در قالب توافقات استانی دولت و بخش خصوصی ایجاد و ف

حوه اهلیت سنجی، نوع نظارت را به همراه تسهیل امور و کاهش خلع های موجود را مدیریت و روند صادرات و وارادت ریلی را بویژه در خصوص نحوه تخصیص واگن، ن

 هزینه ها مدیریت نمود.

در قانون امور گمرکی، متولی پایانه ها  12ماده طبق نشست تخصصی کارگروه ریلی اظهار کرد: قالب سومین دبیرخانه در این وسومین جلسه در چهل «علی اکبر لبافی» 

 رزم در مستقر دستگاهای  . این موضوع باعث شده که هر یک ازاست وزارت راه متولی معرفی شده  ،که بنا به دستور رئیس جمهور وقتدر صورتی  هستند؛گمرکات  ،مرزها

 تا شود ختهشنا اصلی متولی عنوان به خاصی ارگان و مجموعه یک باید نتیجه در. می شود   ترانزیت روند در آشفتگی سبب مساله این کنند عمل جداگانه و مستقل طور به

 .تبعیت کنندمجموعه  مه دستگاه ها از دستور این ه
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گیرد به  لبافی در بخشی از سخنان خود در خصوص چالش تامین واگن خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اعالم می کند که در حوزه تخصیص واگن نظارتی صورت نمی

سرسام آوری افزایش می دهد. لذا پیشنهاد شد که راه آهن به عنوان ناظر در این حوزه عمل کند که در طوری که فرد تامین کننده یا دالل هزینه تامین واگن را به صورت 

 مالحضاتی دارند.این رابطه اداره کل راه آهن 

..(، اهلیت سنجی تامین حول موضوعات نحوه تخصیص واگن، روش های تامین واگن، تعیین متولی در این حوزه )راه آهن یا بخش خصوصی و. ضروری استوی یادآور شد: 

 .کنندگان واگن و نوع نظارت در این حوزه )چه دستگاهی و با چه سازو کاری( ... به توافق برسیم

 

 ضرورت ایجاد کارگروه به منظور نظارت بر حوزه تامین واگن

تمامی مشکالت به خارج از  ،به صورت صحیح انجام بگیرد اگر جانمایی در مرزها رضوی گفت:رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان  ،«مرتضی قندچی»در ادامه، 

 . گمرک منتقل خواهد شد

. در است ضیارنا زمینهچرا که در شرایط فعلی بخش خصوصی در این  ؛قندچی یادآور شد: راهکار مطلوب آن است که کارگروهی وظیفه تامین واگن را عهده دار شود

 .ها را کاهش دهدتواند این نارضایتیتا حدودی می ی واردکننده واگناهنظارت بر شفافیت عملکرد شرکت ،همین راستا

  
 یراندر اترکمن واگن شرکت های ضرورت استقرار نمایندگی 

سامانی  ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: تقاضای ما این است که راه آهن در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد تا نابه«کاظم شیردل»در ادامه، 

اما بسیاری از فعاالن اقتصادی همچنان جویای واگن هستند، چرا که  وط ریلی وجود دارد؛واگن بر روی خط 400در حال حاضر . موجود در حوزه تامین واگن از بین برود

 .مساله چالش آفرین شده است و همینواگن ها در انحصار عده خاصی هستند 
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 اینه پیشنهاد بنده در جلسو ادرکنندگان و راه آهن برگزار شد ص اتحادیه صمت، سازمان استانداری، حضور با ریلی سیاستگذاری کمیته جلسه گذشته هفته وی یادآور شد:

ور آهن با حضمشخص گردد. این جلسه در دفتر مدیر کل راه هم و نیاز دقیق استان به واگن شود بود که از شرکت های توانمند تامین واگن دعوت شود تا قیمت ها شفاف 

 .شرکت قول مساعد همکاری دادند 6الی  5تنها  ،شرکت فعال در این حوزه برگزار شد و از این میان 20

سامانی در حوزه تامین واگن را می توان به راحتی مدیریت شیردل با بیان اینکه قیمت تمام شده واگن توسط شرکت های داخلی باید مشخص شود، خاطرنشان کرد: نابه

 .شرط آن که دستگاه هایی مانند راه آهن پای کار بیایند کرد به

شرکت به طور مستقیم با طرف  2تنها  ،آهن حضور داشتندشرکتی که در جلسه مدیرکل راه 20رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه از 

 که این مساله سبب افزایش قیمت واگن می شود.  ترکمن ارتباط داشتند. مابقی شرکت ها با واسطه ها در ارتباط هستند

 مساله ینا. باشد کشورمان آهن راه نظارت تحت باید اقدام این البته که باشند داشته نماینده ایران داخل در ترکمنی هایشرکت که است این ما پیشنهاد شیردل یادآور شد:

 .کرد خواهد کمک واگن قیمت کاهش به

 

رای ب سیاستگذاری باید همراه با دستور قضایی تشکیل شود و مصوبه این کمیته الزم االجرا باشد، افزود: آن چه که مسلم است باید قانون یکسانیوی با بیان اینکه کمیته 

 .تمام شرکت های تامین کننده واگن کشور وجود داشته باشد در نتیجه نباید دستورالعمل و قانونی صرفا استانی در این حوزه تصویب شود

شود  نده واگن منعقد میدل تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که نیاز استان به واگن در روز باید مشخص شود و قراردادی که در این حوزه با شرکت های تامین کنشیر

بود  . بدین ترتیب قیمت واگن مصوب و قانونی خواهدباید به امضای دستگاه قضایی، استانداری و اتاق بازرگانی برسد تا هیچ یک از طرفین نتواند از مفاد قرارداد تخطی کند

 .و دیگر شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود

کند چه واگنی با چه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: واردات واگن باید براساس نیاز داخلی باشد این در حالی است که طرف ترکمن مشخص می 
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 .از این رو باید در این حوزه مدیریت الزم صورت بگیرد. در واقع ما نباید اجازه دهیم که طرف ترکمن برای ما برنامه ریزی کند ابعادی به ایران وارد شود.

 ضرورت لحاظ جریمه قابل توجه برای خواب واگن

ا که خواب واگن هزینه ای برای شرکت تامین کننده ، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: از آن ج«امیرمهدی مرادی»در بخش دیگری از نشست، 

ا تنمود مشخص  را ه واگذاریندارد، لذا ضروری است که جریمه قابل توجهی برای این موضوع در نظر گرفته شود پس از آن می توان با کمک یک نرم افزار تعداد واگن آماد

اد قطعا میان عرضه و تقاضا تعادل ایج ،آن واگن را خریداری کند. در واقع اگر این جریمه لحاظ شود ،ندبدین ترتیب هر فعال اقتصادی که بتواند هزینه بیشتری را تقبل ک

 شود.راه آهن تعیین جریمه مذکور بایستی از سوی خواهد شد. 

به عنوان جریمه نباید به آن واگنی تخصیص پیدا  ،ر شرکتی خواب واگن زیادی داردکرد: اگ نیز در این خصوص تصریح خراسان گمرکی کارگزاران اتحادیه رییس قندچی،

 .کند، راه آهن باید در این حوزه مدیریت الزم را داشته باشد

اه باید از دستگ ،عالوه بر این .دوی ادامه داد: کمیته سیاستگذاری باید از سوی تهران مجوز الزم را اخذ کند تا سیاستهای این کمیته از ضمانت اجرای الزم برخوردار باشن

 .قضا و مجموعه امنیتی در این کمیته عضویت داشته باشند تا مسائل به خوبی حل و فصل شود

ساله که این م شودمنجر به انحصار  ممکن است  ایجاد نمایندگی شرکت های ترکمن در ایرانپیرامون پیشنهاد ایجاد نمایندگی ترکمن گفت، فراهم نمودن بستر    لبافی

 .خود به تدریج باعث افزایش قیمت واگن خواهد شد، لذا باید به عواقب این کار اندیشید

گذاری یا کارگروهی را ایجاد کند، قطعا این مساله به صورت منسجم، کمیته سیاست ،اگر بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کرده و در این رابطهخاطرنشان کرد: لبافی 

 گردد.قانونی حل و فصل  مند وضابطه

 

 لمایجاد رقابت سا های تامین واگن به منظورلزوم اهلیت سنجی شرکت
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متاسفانه رقابت سالمی در حوزه تامین واگن وجود ندارد که این مساله ناشی از نوع  د:تصریح کر نیز رضوی خراسان صمت اداره کل فلزی اداره رئیس کیومرثی، قاسم

تنها در این صورت است که رقابت که های فعال در این حوزه است. متولی اصلی و سازوکاری باید در این حوزه وجود داشته باشد، چرا شرکتنظارت و عدم اهلیت سنجی 

 .ماند خواهد باقی خود قوت به همچنان مشکالت نباشد، حوزه این در  سالم میان شرکت ها برقرار خواهد داشت. تا زمانی که نظارتی

 گذاری نیازمند مصوبه ستاد تسهیل استسیاست گری کمیتهتصدی

، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: اگر کمیته سیاستگذاری از مرجع باالدستی مجوزی دریافت کند «غالمرضا نوفرستی»در ادامه، 

مشکالت حل خواهد شد. در واقع باید جایگاهی برای این کمیته در قانون تعریف شود، تنها و تصمیمات این کمیته از ضمانت اجرای الزم برخوردار باشد، بخش اعظمی از 

زه حو عنوان متولی در این صورت است که اختالفات موجود میان دستگاه ها و از هم گسیختگی حل و فصل می شود. آن چه مسلم است نمی توان یک دستگاه خاص را به

یا کارگروهی مرکب از دستگاه های تاثیرگذار و بخش خصوصی در این حوزه سیاستگذاری کنند تا تمامی ارگان ها از تصمیمات این بلکه باید کمیته  ؛تعریف کرد واگن

 .کارگروه تبعیت نمایند

ین افزوده شوند تا تعداد اعضای انوفرستی یادآور شد: پیشنهاد می شود افراد تاثیر گذار در حوزه گمرک و سایر دستگاه های ذی ربط نیز به اعضای کمیته سیاستگذاری 

 نفر افزایش پیدا کند. 10کمیته به 

بسیاری از مسائل حل  ،متصدی است ،سال در حوزه تامین واگن و نظارت 2الی  1ی خاطرنشان کرد: اگر ستاد تسهیل طی نامه ای اعالم کند که کمیته سیاستگذاری طی و

 .عمل الزم در این حوزه شکل می گیرد و شرکت ها نیز بنا به پارامترهای مختلف امتیازبندی و اهلیت سنجی می شوندآیین نامه و دستورالبدین ترتیب  .و فصل خواهد شد

 .های تامین کننده واگن مشخص خواهد شداگر مقوله اهلیت سنجی طبق معیارهای دقیقی صورت بگیرد؛ عملکرد هر یک از شرکت

 ضرورت سنجش اهلیت شرکت های تامین کننده واگن 
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شرکتی  10ر جلسه گذشته مقرر شد که اتحادیه صادرکنندگان و اتاق بازرگانی دراه آهن خراسان رضوی تصریح کرد:  ، نماینده«صفاییموسی »در بخش دیگری از نشست، 

و  خواهد داشتاین قرارداد وجهه قانونی  ین شرکت ها با شرکت های ترکمن قرارداد منعقد می کنند کهاکه توانمندی آنان در تامین واگن ثابت شده است، مشخص کنند. 

 .مل شونداز این رو فعاالن اقتصادی باید با شرکت هایی که به طور مستقیم واگن از ترکمنستان وارد می کنند در ارتباط باشند تا هزینه کمتری متح

اگر اهلیت این شرکت ها سنجیده شود و این شرکت ها به صادرکنندگان از صفایی با بیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان می تواند اهلیت شرکت ها را بسنجد، ادامه داد: 

 .قطعا این مساله به کاهش مشکالت و چالش ها منجر خواهد شد ،طریق اتاق بازرگانی و سازمان صمت معرفی شوند

ه بخش خصوصی تحمیل می شود، حذف گردد، افزود: اگر مجوزی به نماینده اداره کل راه آهن خراسان رضوی با اشاره به اینکه همت راه آهن آن است که هزینه هایی که ب

ن باید و باشد. عالوه بر ایشرکتی اعطا می شود این اقدام باید با تایید کارگروه و دبیرخانه خاصی باشد تا آن مرجع در صورت بروز تخلف در خصوص عملکرد شرکت پاسخگ

 .کمن چگونه باشدمشخص شود که نحوه معرفی کمیته سیاستگذاری به طرف تر

فراد و االبته ناگفته نماند که یا افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند باید مشخص شوند تا فعال اقتصادی در این حوزه متضرر نشود.  وی یادآور شد: شرکت ها

 .این حوزه برخوردار نیست راه آهن از ابزار نظارتی خاصی درو  شرکت های سودجو در کشور ترکمنستان را نمی توان شناسایی کرد

عنوان کرد: بخش خصوصی با کمبود مباحث مطروحه  وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتی این نشستپایانبخش در 

واگن در حال حاضر وجود دارد و با  400ل عنوان می کند که بخش دولتی نیز در مقاب می کند ضمن اینکه این مساله در روند صادرات اخالل ایجاد  وواگن مواجه است 

ار رخوردو تخصص الزم در این حوزه بمسلم است بعضا عنوان می شود که شرکت های فعال در حوزه تامین واگن از اهلیت چه کمبود واگنی مواجه نیستیم. با این حال آن 

 د.نیستن

دارند، نبه لحاظ تسریع در فرایند پذیرش کامیون ها وجود ندارد لذا دستگاه ها پاسخگویی الزم را یکپارچه  خس متولی وی با بیان اینکه در مرز دوغارون، لطف آباد و سر

وص تخصیص واگن، خاطرنشان کرد: باید مرجعی همچون کمیته سیاستگذاری یا کارگروه خاصی در این حوزه ایجاد شود که این مرجع بتواند دستورالعملی را در خص
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ن کند و و تدویجی و نظارت تنظیم کند. به بیان دیگر تنها راهکار موجود، شکل گیری کمیته سیاستگذاری است که وظایف و ماموریت های خود را ابتدا مشخص اهلیت سن

 .حوزه اختیاراتش مشخص باشد

م االجرا باشد این کمیته باید دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی را ابالغ رجع قابل قبولی باید این کمیته را مصوب کند تا دستورالعمل های این کمیته الزملبافی ادامه داد: 

 .کند که حوزه واگن ساماندهی گردد

 پیشنهاد می شود، یادآور شد: فعاالنبه شورای گفت و گو  وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه ضرروت تشکیل این کمیتهرئیس دبیرخانه شورای گفت

ود جند نظرات خود را در خصوص دستگاه های مدنظر به عنوان اعضای کمیته و شرح وظایف این شورا به ما منعکس کنند تا بدین ترتیب چالش های مواقتصادی می توان

 .برطرف شود

 

 

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

در سال جاری، نشست ین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و چهارمین و بیست و سوم جلسات سی در ادامه  

روش  ،نحوه تخصیص واگننشست تخصصی کارگروه ریلی در خصوص ریلی در استان، سومین  و موانع  های تخصصی پیرامون موضوعات

 1401/ک/3736ن حوزه با عنایت به مکاتبه مشکالت در ایهای تشخیص اهلیت سنجی شرکت های دارای مجوز تامین واگن و سایر موانع و 

اختصاص واگن و نقش آن در تکمیل زنجیره  و ضرورت مدیریت صحیح تامین و  ه اهمیت، نظر ببرگزار گردید.استان  کانون کار آفرینان 

  .توافقات زیر حاصل گردید و مقرر شدو تبادل کاال، پس از بحث و صادرات  حمل و نقل و صادرات واردات 
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  ریلی  گذاریکمیته سیاستارت بر حوزه تامین واگن صادراتی،)نظبستر سازی ،تامین و تخصیص  و در راستای

با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی همراه با اختیارات الزم و با ضمانت اجرایی در قالب توافقات  (استان

های موجود را مدیریت و روند صادرات و  استانی دولت و بخش خصوصی ایجاد و فعال سازی شود تا بتواند خلع

مور و وارادت ریلی را بویژه در خصوص نحوه تخصیص واگن، نحوه اهلیت سنجی، نوع نظارت را به همراه تسهیل ا

ترکیب  شیوه نامه ، وظایف و  ماموریت ها، روز کاهش هزینه ها مدیریت نماید لذا توافق گردید ظرف مدت ده 

با محوریت اتحادیه صادرکنندگان استان و حضور و عضویت اداره کل راه ساز و کار اجرایی آن  اعضاءو به طور کلی 

انجمن مدیران و خانه صنعت معدن و  اتحادیه کارگزاران گمرکی، آهن، صمت، کمیسیون های تجارت و حمل و نقل،

جلسه با دعوت دستگاههای  و سایر دستگاهها و تشکلهای مدنظر تهیه و به دبیرخانه شورا جهت طرح درتجارت، 

 تخصصی و حاکمیتی و...ارائه گردد تا اقدامات بعدی پیگیری گردد.

اتحادیه صادرکنندگان 

 استان

اداره کل راه آهن، 

صمت، کمیسیون های 

تجارت و حمل و نقل، 

اتحادیه کارگزاران 

گمرکی، انجمن 

مدیران و خانه صنعت 

معدن و تجارت، و سایر 

تشکلهای دستگاهها و 

مدنظر اتحادیه صادر 

 کنندگان

 

 

 ده روز 

 
 


